
 
เจทญา กิจเกิดแสง 

 
 ประเพณีการไหวค้รูถือเป็นเอกลกัษณ์ทางประเพณีอนัดีงามของชาวไทย  ท่ีศิษยใ์ห้ความเคารพ
เทิดทูนคุณครูบาอาจารย ์ผูถ่้ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กบัศิษย ์ดว้ยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี 
ครูจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนงัสือหรือส่ือการเรียนการสอน 
ยงัไม่มีแพร่หลาย ดงันั้นความรู้จากแหล่งเดียวท่ีศิษยจ์ะไดรั้บคือความรู้จากบุคคลผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ซ่ึงเราเรียกว่า “ครู” ถึงแมก้าลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้า ข้ึน หนังสือ
หรือส่ือการเรียนการสอนมีแพร่หลายแลว้ก็ตาม คนไทยยงัคงให้ความส าคญักบัครูอยู่จนถึงปัจจุบนัดว้ย
เพราะเหตุผลท่ีว่า ความรู้ท่ีถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ท่ีเป็นทกัษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษท่ีเกิดจากการ
สัง่สมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบติัจนเช่ียวชาญ ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยตวัหนังสือหรือส่ือใด ๆ 
ได ้และท่ีส าคญัคนไทยยงัคงใหค้วามส าคญักบัครู จนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนท่ี 2 ของศิษย ์เพราะศิษยท่ี์
ประสบความส าเร็จได ้ดว้ยเพราะมีแม่เป็นผูใ้ห้ก  าเนิด มีครูเป็นผูใ้ห้ความรู้ ความคิด สติปัญญาช้ีทางสว่าง
ใหก้บัชีวิตนัน่เอง ประเพณีการไหวค้รูจึงยงัคงสืบทอดต่อมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
 ประเพณีการไหวค้รูท่ียงัคงสืบทอดปฏิบติัต่อกนัมา และมีรูปแบบการปฏิบติัท่ีชดัเจนในปัจจุบนั คือ 
การไหวค้รูในสถานศึกษา ตั้ งแต่ระดบัอนุบาล จนกระทั่งถึงระดบัอุดมศึกษา การไหวค้รูในพิธีไหวค้รู
ส าหรับนกัแสดง การไหวค้รูดนตรีไทย และการไหวค้รูมวยไทย ความส าเร็จจะบงัเกิดแก่ศิษยทุ์กคนท่ีได้
ไหวค้รูดว้ยเพราะศิษยไ์ดแ้สดงถึงความกตญัญูกตเวทิตาคุณต่อครู ดงันั้นสถานศึกษาทุกแห่งจึงจดัพิธีไหวค้รู
เพื่อใหล้กูศิษยไ์ดแ้สดงความเคารพในช่วงเปิดภาคการศึกษาของทุกปีการศึกษา และในส่วนของนกัแสดงไม่
ว่าจะเป็นการแสดงพ้ืนบา้นของไทย นาฏศิลป์และดุริยางค ์หรือการแสดงสมยัใหม่ เช่น การแสดงละครหรือ
ภาพยนตร์ ยงัคงยดึมัน่สืบทอดประเพณีการไหวค้รู จะเห็นไดว้่าก่อนการแสดงใด ๆ ผูแ้สดงตอ้งประกอบพิธี
ไหวค้รูเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือจดัพิธีไหวค้รูส าหรับนักแสดงท่ีเรียกว่าพิธีครอบครู เป็นประจ าทุกปี 
ส่วนการไหวค้รูมวยไทยนั้น จะเห็นว่าก่อนการชกมวยไทยทุกคร้ัง นกัมวยตอ้งไหวค้รูดว้ยลีลาอนัสวยงาม 
  

 

ประเพณี

การไหวค้ร ู



 
 
 การไหวค้รู คือ การท่ีศิษยแ์สดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารยอ์ย่างจริงใจว่าท่าน
เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมความรู้ ศิษยใ์นฐานะผูสื้บทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกนัปวารณาตนรับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษา
ตามท่ีตั้งใจไว ้(สุมิตร เทพวงษ,์ 2548 : 2)  
 จากความหมายดงักล่าว การไหวค้รู จึงเป็นเสมือนการแสดงความกตญัญูกตเวทิตาคุณ ต่อครูผูม้ี
พระคุณ ซ่ึงในวฒันธรรมไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณธรรมขอ้น้ีเป็นอยา่งสูงเน่ืองจากเป็นการแสดงถึงการ
รู้จักบุญคุณของผูใ้ห้ความรู้ และผูท่ี้ รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผูท่ี้เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หาก
เปรียบเสมือนการอา้งอิงทางวิชาการ การไหวค้รูจึงเป็นเสมือนการอา้งอิงถึงบุคคลท่ีเราไดรั้บความรู้มาเพื่อ
แสดงถึงความเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงจะเห็นไดว้่าคนไทยได้ให้ความส าคญักบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญามาเป็นเวลาชา้นาน 

 
  
 จากความหมายของการไหวค้รูท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ สามารถสรุปความส าคญัของการไหวค้รูใน
สถานศึกษาไดด้งัน้ี 
 1. แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็น
เสมือนแม่คนท่ี 2 ของศิษย ์ใหค้วามคิด ช้ีทางสว่างใหก้บัชีวิตและนอกจากน้ีครูยงัเป็นผูใ้ห้วิชาความรู้ จึงได้
กระท าพิธีแสดงถึงการยกยอ่งผูม้ีพระคุณ 
 2. แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ การแสดงถึงความกตญัญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็น
คุณธรรมชั้นสูง ท่ีผูน้อ้ยยอ่มแสดงต่อผูใ้หญ่ และผูมี้พระคุณ และความกตญัญูท่ีมีต่อบุคคลน้ีจะท าให้บุคคล
นั้นประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ดว้ยเพราะคุณธรรมชั้นสูง ขอ้น้ีนัน่เอง 
 3. แสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผู้สอน ว่าศิษยไ์ดรั้บความรู้ การอบรมสั่งสอน 
และเป็นคนดีของสงัคมได ้ดว้ยเพราะภูมิปัญญาของคุณครูผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหด้ว้ยจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู จึงไดก้ระท าพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของครูผูส้อน 
 4. แสดงถึงประเพณอีนัดีงามของไทย ซ่ึงการไหวค้รูน้ีถือเป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทย 
ยากท่ีจะมีชาติอ่ืนเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษยด์ว้ยความรักทุ่มเทดว้ยหวัใจของความเป็นครู มิใช่เพื่อ
อามิสสินจา้งจึงท าใหศ้ิษยแ์ละครูมีความผกูพนักนัอยา่งแน่นแฟ้น สืบทอดเป็นประเพณีการไหวค้รูท่ีงดงาม 
 
 
 
 

ความหมายของการไหว้ครู 

ความส าคญัของการไหว้ครู 



 
 
 
 ประเพณีการไหวค้รูในสถานศึกษามีประโยชน์หลายดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประโยชน์ต่อตวันักเรียนและนักศึกษา 
  1.1 สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการร่วมแรงร่วมใจของ
นกัเรียน นกัศึกษาในการบรรจงสร้างสรรคพ์านไหวค้รู ในหมู่นกัเรียน นกัศึกษา แต่ละระดบัชั้น ผลงานพาน
ท่ีส าเร็จลงไดด้ว้ยเพราะความสามคัคีในหมู่คณะนั้นเอง 
  1.2 นักเรียน นักศึกษารู้จกัการบูรณาการความรู้หลายด้าน อนัจะเห็นไดจ้ากการประกอบ
กิจกรรมไหวค้รูนั้น นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ในวิชาศิลปะ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ในการ
ประดิษฐพ์านไหวค้รู การศึกษาคน้ควา้หารูปแบบพานใหม่ ๆ ท่ีสวยงาม การประยุกต์ใชว้สัดุในการจดัท า
พานไหวค้รู ซ่ึงอาจเป็นวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกไมม้าประกอบการประดิษฐ์พาน เช่น พืชผกั เมล็ดธญัพืช หรือ
วสัดุธรรมชาติอ่ืนๆ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นอกจากน้ีในการกล่าวค าไหวค้รู 
ยงัช่วยใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีสมาธิมุ่งมัน่ มีคุณธรรม จากค าท่ีไดก้ล่าวในพิธีไหวค้รู และรู้จกัมารยาทการ
อยู่ในท่ีชุมชน รู้จักล  าดับขั้ นตอนในการไหว้ครู  รู้จักวิ ธีการแสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  และครูบาอาจารย ์จึงถือไดว้่านกัเรียน นกัศึกษาไดบู้รณาการความรู้ ทั้งดา้น
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม อนังดงาม 
  1.3 นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัตหิน้าที่ส าคญัในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ใน
ขอ้น้ีนกัเรียน นกัศึกษาจะเป็นผูมี้คุณค่าต่อประเทศชาติยิง่ เพราะนกัเรียน นกัศึกษาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีส าคญัใน
การสืบสาน ประเพณีอนัดีงามของไทย โดยเขา้ร่วมในพิธีไหวค้รูเป็นประจ าทุกปี และจะเห็นไดว้่า นักเรียน 
นกัศึกษา จะมีพฒันาการท่ีดีข้ึนในการประดิษฐพ์านไหวค้รูท่ีสวยงามเพ่ิมข้ึนทุกปี และซึมซบัในประเพณีอนั
ดีงาม สืบทอดถึงชนรุ่นต่อๆ ไป ตราบกาลนาน 

 2. ประโยชน์ต่อครู  
  ประโยชน์จากพิธีไหวค้รู ท่ีครูจะไดรั้บคือ ขวญัและก าลงัใจจากนกัเรียน นักศึกษาท่ีพร้อม
ใจกนัน าพานไหวค้รูมาบูชาครู ท าใหค้รูซาบซ้ึง และมีก  าลงัใจท่ีจะสอนนกัเรียน นกัศึกษา อยา่งมิยอ่ทอ้ 

 3. ประโยชน์ต่อสังคม 

  ในสงัคมใดท่ีศิษยใ์หค้วามเคารพ ยกยอ่งครูอาจารย ์แสดงความกตญัญูกตเวทิตาคุณ ต่อผูม้ี
อุปการคุณ ถว้นทัว่ทุกคนแลว้ ศิษยย์่อมเป็นผูเ้ป่ียมดว้ยคุณธรรม คิดดี ท าดี สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมของผู ้
เจริญ เป็นสังคมท่ีน่าอยู่ ซ่ึงคุณธรรมท่ีได้จากการไหวค้รูนั้น หากมีในตวับุคคลทุกคนแลว้ย่อมน าพาให้
สงัคมมีแต่ความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการไหว้ครู 



 4 . ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ 
  ในขอ้น้ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากประโยชน์ในขอ้ 3 คือเมื่อการไหวค้รูเป็นประโยชน์ต่อสังคม
แลว้ยอ่มส่งผลถึงประเทศชาติตามล าดบั ดว้ยเพราะคนในสงัคมเป็นผูเ้ป่ียมลน้ดว้ยคุณธรรม มีมิตรไมตรี ซ่ึง
กนัและกนั ทั้งคนในประเทศดว้ยกนัเอง และยงัเอ้ือเฟ้ือไปถึงชาวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศไทย น าเงินตรา
เขา้ประเทศปีละจ านวนมาก โดยมิตอ้งลงทุนอนัใดมากมาย เพียงเพราะเราสืบสานมรดกอนัล ้าค่าของไทยเรา
ไว ้เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย ใหต่้างชาติไดเ้ขา้มาช่ืนชม  
 
 
 
 วนัท่ีนิยมประกอบการไหวค้รู ในสถานศึกษานิยมใชว้นัพฤหสับดีซ่ึงตรงกบัการไหวค้รูในพิธีไหว้
ครูส าหรับการแสดงของไทย (สุมิตร เทพวงษ์, 2548 : 6) ก  าหนดว่าให้กระท าพิธีเฉพาะในวนัพฤหัสบดี
เท่านั้นอาจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากพวกพราหมณ์ เพราะพราหมณ์นับถือเทพเจา้ตามพฤหัสบดีเป็นเทพฤทธ์ิ
ในฐานะปุโรหิตาจารยท่ี์เคารพนบัถือของพระอินทร์และเทวดาอ่ืน ๆ จึงนิยมไหวค้รูกนัวนัน้ี แต่ก่อนถือเป็น
ธรรมเนียมวนัท่ีจะน าเด็กไปฝากเรียนตอ้งเป็นวนัพฤหัสบดี นับเป็นวนัดี มีมงคลส าหรับเด็ก เพราะพระ
พฤหสับดีเป็นครูของเทวดา 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า สถานศึกษาทุกแห่งจะประกอบการไหวค้รูในวนัพฤหสับดี ซ่ึงมกันิยมจดัในช่วง
เดือนแรกของการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือในช่วงเดือนมิถุนายน ซ่ึงจะตรงกบัวนัพฤหสับดี 
ในสปัดาห์ใดนั้น แลว้แต่ความสะดวก และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่นิยมประกอบการไหว้ครู 



 
 
 
 ทตฺตชีโว ภิกขุ (2527- 10 -19) ได้อธิบายถึงดอกไม้และส่ิงของที่ใช้ในพิธีไหว้ครู ว่าในสมยัโบราณ
ดั้งเดิมนั้น ส่ิงท่ีจะขาดไม่ได ้ในการไหวค้รูคือ ดอกมะเขือ หญา้แพรก ขา้วตอก และดอกเข็ม ซ่ึงส่ิงเหล่านั้น
มีความหมายต่อการไหวค้รู ดงัน้ี 
 ดอกมะเขือ เป็นสญัลกัษณ์ของความเคารพ ความอ่อนนอ้ม เน่ืองจาก ดอกมะเขือมีลกัษณะดอกโคง้
ลงเปรียบเสมือนแสดงความเคารพบุคคลท่ีตนบูชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หญ้าแพรก เป็นสัญลกัษณ์ของความอดทน เน่ืองจากเป็นตน้หญา้ท่ีข้ึนไดต้ลอดทุกฤดูกาล ทนทุกสภาวะ 
เปรียบเสมือนศิษยถ์า้มีความอดทนในการเล่าเรียน ก็จะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงส าคญัทีใ่ช้ในพธิีไหว้ครู 



 ข้าวตอก เป็นสญัลกัษณ์ความมีระเบียบวินยัเน่ืองจากการคัว่ขา้วตอกตอ้งตั้งบนเตาไฟร้อน ๆ ตอ้งมี
ตะกร้าหรือปีบกน้ทะลุครอบไวเ้พื่อสอดไมย้าวเขา้ไปคนในกระทะ เมื่อขา้วตอกไดรั้บความร้อนก็จะดีดออก
จากเปลือกกลายเป็นขา้วตอกขาวและมีกล่ินหอมถา้ขา้วเปลือกเมด็ไหนไม่ไดรั้บความร้อนแลว้ดีดตวัลอดมา
ทางช่องไมท่ี้สอด ขา้วเปลือกเมด็นั้นก็ไม่มีโอกาสเป็นขา้วตอกเปรียบเสมือนลูกศิษยต์อ้งมีความเกียจคร้าน
มากบา้งนอ้ยบา้งแต่เมื่อตอ้งการศึกษาจะตอ้งควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนัก าหนด
หากตามใจตนเองก็จะเหมือนขา้วเปลือกท่ีถกูคัว่แต่ไม่มีโอกาสเป็นขา้วตอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดอกเข็ม เป็นสญัลกัษณ์ของสติปัญญาฉลาดหลกัแหลม เน่ืองจากดอกเข็มมีลกัษณะกลีบดอกแหลม
เปรียบเสมือนศิษยถ์า้ใฝ่หาความรู้ตั้งใจศึกษา ก็จะมีสติปัญญาฉลาด ดอกเข็มน้ีมีเพ่ิมเติมในการไหวค้รูระยะ
หลงั 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 (ผูน้  าสวด) ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา 
 สวดท านองสรภญัญะ 
 สวดพร้อมกนั ขา้ขอประณตนอ้มสกัการ  บูรพาคณาจารย ์
  ผูก้อรปประโยชน์ศึกษา  
   ทั้งท่านผูป้ระสาทวิชา  อบรมจริยา 
  แก่ขา้ในกาลปัจจุบนั 
   ขา้ขอเคารพอภิวนัท ์ ระลึกคุณอนนัต ์
  ดว้ยใจนิยมบูชา 
   ขอเดชกตเวทิตา   อีกวิริยะพา 
  ปัญญาใหเ้กิดแตกฉาน 
   ศึกษาส าเร็จทุกประการ  อายยุนืนาน 
  อยูใ่นศีลธรรมอนัดี 
   ใหไ้ดเ้ป็นเกียรติเป็นศรี   ประโยชน์ทวี 
  แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ 
 (ผูน้  าสวด)  ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหงั 
 
ความหมาย 
  ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา 
  แปลว่า ครูอาจารยเ์ป็นผูท้รงคุณอนัประเสริฐยิง่ เป็นผูพ้ร ่ าสอนศิลปวิทยากร 
  
  ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหงั 
  แปลว่า ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มเหล่านั้น ผูใ้หโ้อวาท ผูท้  าใหปั้ญญาเจริญ ขา้พเจา้ขอกราบไหว้
ครู อาจารยเ์หล่านั้น ดว้ยความเคารพ 
 
 
 
 
 
 

บทสวดไหว้ครู 



 
 
    
   ครูบาอาจารย ์ท่ีท่านประทานความรู้มาให ้
   อบรมจิตใจ ใหรู้้ผดิชอบ ชัว่ดี 
   ก่อนจะนอนสวดมนตอ์อ้นวอนทุกที 
   ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูน้ีใหร่้มเยน็ 
 
   ครูมีบุญคุณจะตอ้งเทิดทูลเอาไวเ้หนือเกลา้ 
   ท่านสัง่สอนเรา อบรมใหเ้ราไม่เวน้ 
   ท่านอุทิศ ไม่คิดถึงความยากเยน็ 
   สอนใหรู้้จดัเจน เฝ้าแนะ เฝ้าเนน้ มิไดอ้  าพราง 
 
   * พระคุณท่ีสาม งดงามแจ่มใส 
   แต่ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรยครูไวว้่าเป็นเรือจา้ง 
   ถา้หากจะคิด ยิง่คิดยิง่เห็นว่าผดิทาง 
   มีใครไหนบา้งแนะน าแนวทางอยา่งครู 
 
   บุญเคยท ามาตั้งแต่ปางใด เรายกใหท่้าน 
   ตั้งใจกราบกราน เคารพคุณท่าน กตญัญ ู
   โรคและภยั อยา่มาแผว้พานคุณครู 
   ขอกุศลผลบุญค ้าชู ใหค้รูมีสุขชัว่นิรันดร... 
 
   ร้องซ ้า * 
   ใหค้รูมีสุขชัว่นิรันดร... 
 
 
 
 
 
 
 

เพลงพระคุณที่สาม 



 
พานไหว้

คร ู


